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Meios de comunicação e integração nacional 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 4, Capítulo 9 

 

Relevância para a aprendizagem 

Os meios de comunicação são importantes para o desenvolvimento econômico, social e  

cultural de um país, pois conectam as pessoas e facilitam a troca de informações, sem a necessidade 

de deslocamento espacial. No Brasil, desde a década de 1920, os meios de comunicação de massa 

têm sido utilizados com o intuito de integrar o território do país, o que por sua vez influenciou a 

consolidação de uma identidade nacional. 

Para os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, a compreensão da história dos meios de 

comunicação de massa no Brasil, além de auxiliar no aprendizado sobre a constituição do espaço em que 

vivem, também contribui para a vida prática como cidadãos ativos, pois permite o desenvolvimento de 

uma percepção crítica sobre a mídia e os meios de comunicação. Esse aprendizado, por sua vez, 

possibilitará ao aluno sentir-se incentivado a selecionar e verificar fatos e informações em um mundo 

de comunicações cada vez mais rápidas e eficientes. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender o papel dos meios de comunicação, em especial do rádio e da televisão, 
na integração simbólica e cultural do grande território brasileiro. 

• Analisar a vinculação da produção audiovisual às regiões com maior industrialização e  
urbanização do Brasil. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Desigualdade social e o trabalho 
(EF07GE07) Analisar a influência e o papel das redes de transporte e comunicação 
na configuração do território brasileiro. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – História da comunicação de massa: a importância do rádio  

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: em semicírculo. 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, borracha, caixa de som, computador com acesso à internet, 

letra da canção “Cantores do rádio” (Lamartine Babo, João de Barro e Alberto Ribeiro). 

Inicie a aula perguntando aos alunos se eles sabem o que são meios de comunicação. Anote 

as respostas na lousa, esclarecendo, se necessário, que os meios de comunicação são instrumentos 

que permitem a transmissão de mensagens entre duas ou mais pessoas. Peça exemplos aos alunos; 

além dos tradicionais rádio, televisão e telefone, faça-os se lembrar dos meios impressos (jornais 

e revistas), da carta e de sua versão atual, o e-mail, além do outdoor e de outros meios utilizados pela 

publicidade. É possível que os alunos se lembrem, também, das redes sociais e de aplicativos de trocas 

de mensagens. Anote essas informações na lousa. 

Em seguida, diga aos alunos que, entre todos os meios de comunicação anotados na lousa, 

alguns podem ser classificados como meios de comunicação de massa, ou seja, aqueles em que a 

informação atinge muitas pessoas ao mesmo tempo. Com o auxílio dos alunos, classifique os meios de 

comunicação escritos na lousa. Prossiga perguntando aos alunos que tipo de informações são  

transmitidas pelos meios de comunicação de massa. Espera-se que mencionem notícias, informações 

de interesse geral, propagandas e entretenimento, por exemplo. 

Após a primeira conversa, que deverá definir o que é e para que servem os meios de comunicação 

de massa, exponha aos alunos um breve histórico com os principais pontos do desenvolvimento da 

comunicação no Brasil. Para isso, ao prosseguir com a explicação, construa na lousa uma linha do tempo, 

inserindo as principais datas mencionadas ao longo da fala. 

O primeiro meio de comunicação a atingir as massas no Brasil foi o rádio, cuja primeira  

transmissão no país foi realizada em 1922. Em 1935, foi criado um dos programas mais antigos do rádio 

nacional: “A Voz do Brasil”. Seu primeiro nome foi “Programa Nacional”; em 1935 foi batizado de “A 

Hora do Brasil” e, a partir de 1971, ganhou o nome pelo qual ficou conhecido posteriormente. Diga-

lhes que o programa foi criado no governo de Getúlio Vargas, com a intenção de propagar notícias 

e informações de interesse estatal. É importante mencionar aos alunos que o programa foi utilizado 

também para o projeto nacional pensado na época do Estado Novo (1937 – 1945); assim, o programa 

trazia, além de informações estatais e discursos presidenciais, uma programação cultural que tinha 

como objetivo divulgar a música, a arte e a história do país. Por tratar-se de um programa ligado ao 

governo nacional, todas as informações eram controladas pelo Estado. Em 1936 foi ao ar a primeira 

transmissão da Rádio Nacional, àquela época uma das cinco maiores rádios do mundo. 
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Prossiga com a explicação, informando aos alunos que o ano de 1941 foi marcante para o rádio, 

pois, nesse ano, foi ao ar a primeira radionovela, um tipo de entretenimento bastante popular no Brasil 

até meados da década de 1950. Também em 1941, foi ao ar o primeiro programa de jornalismo voltado 

exclusivamente ao rádio no Brasil, chamado “Repórter Esso”. (Outros programas de notícias no rádio, 

até então, consistiam na leitura das matérias dos jornais impressos do dia.) O programa, no entanto, 

era de origem estadunidense, patrocinado pela referida empresa de exploração de petróleo. A 

chegada do programa ao país está ligada à “política da boa vizinhança”, estratégia adotada pelo 

governo estadunidense em relação à América Latina no período das guerras mundiais. O “Repórter 

Esso”, que tinha duração de 5 minutos e ia ao ar quatro vezes por dia, tornou-se um grande sucesso. 

Até 1968, ano de sua última transmissão, o programa foi a principal fonte de informações da população 

brasileira que tinha acesso ao rádio, e o estilo de narração e de apresentação das notícias influenciou 

muitos outros programas radiofônicos posteriores. 

Se possível, mostre aos alunos o áudio do programa “Repórter Esso” disponível na página da 

Empresa Brasil de Comunicação, em um especial sobre os oitenta anos da Rádio Nacional. No trecho 

do programa, é possível perceber a influência estadunidense na escolha das notícias. Disponível em: 

<http://www.ebc.com.br/especiais/radionacional80anos>; acesso em: 16 ago. 2018.  

Outro áudio interessante é o que noticia o suicídio de Getúlio Vargas, ocorrido em 1954. 

Disponível em: <http://www.ebc.com.br/noticias/politica/galeria/audios/2014/08/ha-60-anos-

reporter-esso-noticiava-morte-de-getulio>; acesso em: 16 ago. 2018. Caso os áudios sejam 

apresentados, converse com os alunos sobre o estilo das notícias, pedindo a eles que as comparem 

com noticiários da atualidade, observando o que há de diferente e o que há de semelhante. 

Diga aos alunos que o rádio foi o principal meio de comunicação de massa até a chegada da 

televisão, no ano de 1950, e sua popularização, especialmente a partir dos anos 1960. Com o tempo, 

a televisão passou a ocupar o lugar do rádio na preferência dos brasileiros para se informar e também 

como meio de entretenimento; os telejornais assumiram o lugar do radiojornalismo, e a telenovelas 

diminuíram a popularidade das radionovelas. 

Na lousa, junto à linha do tempo construída durante a exposição anterior, anote os primeiros 

oito versos da canção “Cantores do rádio”, composta por Lamartine Babo, João de Barro e Alberto 

Ribeiro e gravada por Carmen e Aurora Miranda em 1936. Se houver possibilidade, promova uma 

audição da canção. 

Em seguida, peça aos alunos que façam uma pequena reflexão a partir da seguinte questão: 

“O que a letra da canção ‘Cantores do rádio’ permite concluir sobre o papel desse meio de 

comunicação para a integração nacional?”. Solicite que anotem as conclusões no caderno. 

Na resposta, espera-se que os alunos pensem sobre o conteúdo apresentado durante a aula, 

associando-o à mensagem transmitida pela canção, que fala da importância dos “cantores do rádio” 

para a união do país, “de norte a sul”. 

No final da aula, faça a correção das produções dos alunos. 

http://www.ebc.com.br/especiais/radionacional80anos
http://www.ebc.com.br/noticias/politica/galeria/audios/2014/08/ha-60-anos-reporter-esso-noticiava-morte-de-getulio
http://www.ebc.com.br/noticias/politica/galeria/audios/2014/08/ha-60-anos-reporter-esso-noticiava-morte-de-getulio
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Aula 2 – Comunicação de massa: televisão 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: em semicírculo. 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, borracha. 

Comece a aula questionando os alunos sobre as principais fontes que eles utilizam para acessar 

notícias. Pergunte a cada um dos alunos e anote os resultados na lousa. A seguir, promova uma 

comparação com os resultados de uma pesquisa feita em todo o território nacional pela Secretaria 

de Comunicação Social do Governo Federal em 2016: 

Meio de comunicação mais usado para obter 
informação sobre o que acontece no Brasil  

(em primeiro e segundo lugar) 

Primeira  
menção 

Primeira mais 
segunda menção 

TV 63% 89% 

Internet 26% 49% 

Rádio 7% 30% 

Jornal 3% 12% 

Revista 0% 1% 

Meio externo (placas publicitárias, outdoor, ônibus, elevador, 
metrô, aeroporto) 

0% 0% 

Outro 0% 2% 

Fonte: Pesquisa Brasileira de Mídia, 2016. Disponível em: <http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas- 

e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016.pdf/view>. Acesso em: 16 ago. 2018. 

Utilize os dados da pesquisa para mostrar aos alunos a importância da televisão para a 

informação no Brasil, destacando que quase todos os entrevistados pela pesquisa citaram a televisão 

na primeira ou segunda menção ao meio de comunicação que mais utilizam para se informar. 

Peça aos alunos que se lembrem do assunto abordado na aula anterior, comparando as 

menções ao rádio como fonte de informação com os dados referentes à televisão. Apresente a eles os 

dados das pesquisas do IBGE (tabela a seguir), que apontam a quantidade de domicílios brasileiros 

com presença de aparelhos de rádio e de televisão, pedindo aos alunos que comparem as porcentagens 

e identifiquem a tendência de diminuição dos domicílios com rádio ao longo dos anos, enquanto a 

televisão está presente na quase totalidade dos domicílios pesquisados. 

Porcentagem de domicílios brasileiros com rádio e aparelho de televisão 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rádio 81,4% 83,4% 80,9% 75,7% 72,1% 69,2% 

Aparelho de televisão 95,0% 96,9% 97,2% 97,2% 97,1% 97,1% 

Fonte: IBGE. Pnad Contínua 2015. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98887.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2018. 
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Finalize a discussão ressaltando aos alunos que a internet tem crescido em importância como 

meio de comunicação de massa, mas que, ainda assim, a televisão continua sendo o principal meio 

de informação da população brasileira. 

Em seguida, proponha o seguinte debate aos alunos: “Qual será a origem das notícias e do 

entretenimento que consumimos na televisão? Será que o território nacional é representado de forma 

igual nas produções audiovisuais nacionais?”. 

Deixe que alguns alunos opinem e falem sobre a questão proposta, sempre mediando o  

debate. Para trazer outras possibilidades à discussão, incentive os alunos a pensar sobre os últimos 

programas de notícia a que assistiram. Escolha alguns alunos e pergunte: “Quais foram as últimas 

notícias que vocês viram na televisão? A que local essas notícias se referiam? Que tipo de notícias 

eram? Descobertas científicas, acontecimentos políticos, crimes, eventos esportivos?”. Anote algumas 

das respostas na lousa e em seguida questione os alunos sobre programas de entretenimento: “Qual 

a origem desses programas? De que região são as pessoas que atuam ou que fazem parte desses 

programas? No caso de programas de ficção, por exemplo, em que local costuma se passar a trama?”. 

Anote também as respostas na lousa, procurando verificar se há algum padrão de origem na 

programação consumida pelos alunos. É possível que as notícias e produções audiovisuais sejam 

principalmente da região centro-sul do país. Caso a escola esteja localizada fora dessa região, pergunte 

aos alunos com que frequência eles veem a própria região retratada na televisão e se eles pensam que 

a forma como a região é mostrada reflete de forma fiel a diversidade da cultura local. 

Diga aos alunos que, na aula seguinte, eles produzirão um mapa temático sobre a produção 

televisiva brasileira. Para isso, eles deverão trazer, para a próxima aula, as seguintes informações: 

• Nome e localização da sede das dez principais emissoras de televisão aberta do Brasil. 

• Nome de ao menos três emissoras de televisão aberta do estado onde se localiza a escola, 
indicando se essas emissoras são afiliadas de outras. 

 

Aula 3 – Mapeando a produção televisiva brasileira 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: em grupos de quatro integrantes. 
Recursos e/ou material necessário: cópias do mapa mudo do Brasil político; lápis, borracha, lápis de cor, régua, canetas 

hidrográficas coloridas.  

Mapa disponível em: <https://mapas.ibge.gov.br/escolares/mapas-mudos.html>. Acesso em: 16 ago. 2018.  

Inicie a aula organizando os alunos em grupos de quatro integrantes. Para cada grupo, distribua 

uma cópia de um mapa mudo do Brasil: político, impresso em folha de papel tamanho A4. Explique 

aos grupos que seus integrantes devem compartilhar os dados pesquisados em casa e decidir, juntos, 

quais utilizarão para compor o trabalho. 

https://mapas.ibge.gov.br/escolares/mapas-mudos.html
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O mapa deverá ser feito da seguinte forma: os alunos identificarão os estados de origem 

das dez principais emissoras nacionais, marcando os próprios nomes das emissoras, símbolos que as 

identifiquem ou o número de emissoras nos estados correspondentes no mapa mudo. O mesmo deverá 

ser feito com as emissoras locais, marcando-as no estado correspondente no mapa. Caso as emissoras 

locais sejam afiliadas de uma emissora nacional, os alunos deverão conectar os estados com uma linha. 

Dê aos alunos algum tempo para realizar a atividade, permitindo que usem a criatividade para 

representar espacialmente as informações pesquisadas. Lembre a eles que deverão inserir, no mapa, 

uma legenda e um título. 

Após a finalização dos mapas, separe um momento para que os grupos apresentem aos demais 

colegas as produções e também para discutir os resultados da atividade. Fale com eles sobre o que foi 

possível aprender a partir da espacialização dos fenômenos estudados, ou seja, da produção do mapa 

temático. Pergunte a eles se conseguiram identificar alguma concentração espacial na distribuição das 

produtoras televisivas do Brasil, mostrando-lhes que, de forma geral, as empresas que produzem as 

notícias e o entretenimento televisivo nacional se concentram na região mais industrializada do país. 

Pergunte aos alunos se consideram que isso tem alguma influência sobre o conhecimento e a cultura 

nacional, esclarecendo-lhes que, por um lado, é importante que todo o país tenha acesso ao 

conhecimento disseminado pela mídia, mas, por outro, a concentração espacial da produção pode 

acabar gerando relações de subordinação e desvalorização das culturas locais e das particularidades 

de cada uma das regiões do país, alimentando visões estereotipadas e preconceitos. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir a aprendizagem dos alunos durante as aulas desta sequência didática, procure verificar 

a participação e o engajamento deles nas propostas de discussões, debates e atividades realizadas 

durante as aulas.  

Na primeira aula, espera-se que os alunos tenham contato com a história do rádio e, a partir 

dela, identifiquem a importância desse meio de comunicação de massa para a integração cultural do 

território, na busca pela formação de uma identidade nacional. Assim, avalie as produções escritas 

dos alunos, observando se eles conseguiram relacionar os conhecimentos sobre a história do rádio 

à análise da canção sugerida, identificando a importância do rádio para a formação de uma identidade 

nacional brasileira. 

Na segunda e na terceira aulas, a expectativa é que os alunos compreendam a importância 

atual da televisão para a difusão de notícias e de entretenimento no Brasil. Além disso, os alunos 

poderão refletir sobre a origem da produção televisiva brasileira, identificando a concentração espacial 

das produções e o efeito disso para a cultura nacional. Esse aprendizado poderá ser verificado por 

meio da produção do mapa temático e das reflexões possibilitadas por ele. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Você considera que há diferenças na forma de consumo de notícias e entretenimento pelo rádio 
e pela televisão em comparação com a internet? Justifique. 

2. Na sua opinião, a popularização dos meios de comunicação de massa no Brasil, como o rádio,  
a televisão e a internet, trouxe mais vantagens ou desvantagens ao país? Explique. 

 

Gabarito das questões 

1. A resposta é pessoal, mas espera-se que os alunos utilizem a própria experiência para identificar 
que, enquanto o rádio e a televisão oferecem uma programação predefinida, a internet permite 
um papel mais ativo na escolha do que consumir.  

2. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos argumentem sobre a expansão dos meios de 
comunicação de massa levando em consideração a importância deles para a disseminação do 
conhecimento das informações, mas também considerando a concentração espacial das 
produções audiovisuais. 


